
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

СО Район "ОБорице“

Номер на обявата: изх.№ към Р0Б16-Ш6-7Ч2-[?3
0Т 20.09.2016 15:55:54

Възложител: Васил Божидаров Цолов - Кмет на район „Оборище“ - СО
Поделение: район „Оборище“ -  СО
Партида в регистъра на обществените поръчки: 1267
Адрес: гр. София, бул. „Мадрид“ 1
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Мария Александрова, Бояна Габрова 
Телефон: 0889 055 186, 0889 055 698
E-mail: m.aleksandrova@so-oborishte.com, b.gabrova@so-oborishte.com 
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[х] Друг адрес: http://so-oborishte.com/
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не

Обект на поръчката:
[х] Строителство 
[] Доставки 
[] Услуги

Предмет на поръчката: „Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация за обект 164 
ГПИЕ „Мигел Де Сервантес“ и 129 -то ОУ „Антим I“ гр. София, район „Оборище“

Кратко описание: Изпълнението на строително -  монтажните работи е съгласно 
количествената сметка, проектната документация и техническа спецификация. 
Изпълнението на строително-монтажните работи предвижда ремонтни работи по 
отоплителната инсталация на сградата, включващо подмяна на отоплителни тела, тръбни 
разводки и довършителни работи.

Място на извършване: гр. София, ул. „Султан тепе“ 1, сградата на 164 ГПИЕ „Мигел Де 
Сервантес“ и сградата на 129 -то ОУ „Антим I“ гр. София, район „Оборище-СО“
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 131 533,34 лева (сто тридесет 
и една хиляди петстотин тридесет и три лева и 34 ст.)

Обособени позиции (когато е приложимо)'. [] Да [х] Не_____________________________

Номер на обособената позиция: [ ]

Наименование: [........]

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.:
В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в 
ЗОП, ППЗОП и посочените в настоящата обява изисквания на Възложителя.
Участниците следва да представят оферта, изготвена при условията на ЗОП, Правилника 
за прилагане на ЗОП (ППЗОП), настоящата обява, публикувани в профила на купувача на 
интернет страницата на Възложителя.

Участник при възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или 
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго 
образувание, което има право да изпълнява строителство според законодателството на 
държавата, в която то е установено.
В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице, се представя копие на документ, от който е да е видно 
правното основание за създаване на обединението. Същите трябва да се съобразени със 
Закона за регистър Булстат, както и да съдържат следната минимална информация във 
връзка с конкретната обществена поръчка:
1.определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 
обществената поръчка;
2.уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно 
приложимото законодателство.
3.правата и задълженията на участниците в обединението;
4.разпределението на отговорността между членовете на обединението, които да 
гарантират, че:
4.1. всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон при 
изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на 
проведената процедура;
4.2. всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за 
целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в 
резултат на проведената процедура;
5.дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
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6. в споразумението за обединение участниците в обединението трябва да определят
(да упълномощят) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по 
време на изпълнение на поръчката. В споразумението те трябва да определят и 
наименованието на участника. Пълномощните за нуждите на процедурата трябва да 
включват в представителната власт, възможността на представляващия обединението 
валидно да задължи обединението с представеното предложение, да попълни и подпише 
документите, включително декларация за приемане на условията в проекта за договор и 
ценовото предложение.
7. не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на 
офертата.
Когато не е приложен копие на документ, доказващ създаването на обединение или 
състава на обединението се е променил след изтичане на крайният срок за подаване на 
оферти, участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка. 
Лице, което участва в обединение -  участник в поръчката, не може да представя 
самостоятелна оферта.
Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник, ако може самостоятелно 
да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в 
която е установен.
ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ - В обществената поръчка не може да 
участва участник, който:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, 
чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307,чл. 
321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 
който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при 
изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 
- 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът или участникът е 
установен
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
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Основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 
правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от тези органи. 
Декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, 
което може самостоятелно да го представлява (когато участникът се представлява от 
повече от едно лице)
За доказване на горните обстоятелства се попълват Декларации Образец № 2 (от името 
на лицата, които представляват участника) и Образец № 3.
Участник, за когото са налице основания по посочените по-горе обстоятелства, има право 
да представи доказателства, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-3 от ЗОП, че е предприел мерки, 
които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за 
отстраняване
За доказване на тези обстоятелства, участникът представя съответните документи, 
описани в чл. 58 от ЗОП.
Основанията за отстраняване се прилагат и когато участник е обединение от физически 
и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от горецитираните 
ограничения (съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП).
В обществената поръчка не може да участва участник, който е регистриран в юрисдикция 
с преференциален данъчен режим съгласно разпоредбата на чл. 3, т.8 от Закон за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици. Участниците следва да попълнят Образец 17.
Когато участникът предвижда участието на трети лица и/или подизпълнители при 
изпълнение на поръчката, горецитираните ограничения се прилагат и за тях (съгласно чл. 
65, ал.4 и чл. 66, ал.2 от ЗОП).

4.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ДЕЙНОСТ
Всеки участник следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и 
да притежава актуален лиценз за четвърта категория (или по-висока).
За доказване на това обстоятелство се представя заверено копие от Удостоверението 
за вписване в ЦПРС, придружен с валиден талон за 2016 г.. За чуждестранните лица се 
изисква да докажат регистрацията си в професионален регистър в държавата, в която 
са установени като следва да представят еквивалентен документ, издаден от 
държавата, в която са установени, доказващ еквивалентно право.
ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЬСТОЯНИЕ:
Участниците следва да имат валидна застрахователна полица за професионална 
отговорност на строителя- съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (или еквивалентна застраховка 
или гаранция за чуждестранното лице -  участник, в съответствие с чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ), 
с общ лимит на отговорността, покриваща обема на поръчката.
За доказване на това обстоятелство се представя заверено копие от валидна 
застрахователна полица за професионална отговорност на строителя.
Участниците следва да са реализирали минимален документално доказан общ оборот от 
договори във връзка с изпълнение на строително монтажни работи с ремонт или
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изграждане на отоплителна инсталация в сгради за последните две финансови години 
(2014 и 2015 г.), в размер равен или по-голям от 70 000 лева (седемдесет хиляди лева). 
Участникът следва да представи справка за общия оборот и/ши за оборота с сферата 
, попадаща в обхвата на поръчката -  Образец №19, както и заверени копия от годишни 
финансови отчети или техни съставни части за приходите и разходите за последните 
две приключени финансови години (2014 и 2015 г.) -  подписани и подпечатани от 
участника на всяка страница.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите 
документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта 
на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ: Всеки участник следва 
да представи следните доказателства за техническите възможности и/или 
квалификация:
1.Участниците трябва да имат опит в изпълнението на строителство с предмет и обем, 
идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване 
на офертата.
За доказване на това обстоятелство се представя Списък на строителството, 
идентично ш и сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 
години (Образец №9), придружен с референция за добро изпълнение, които съдържат 
стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, 
както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът следва да удостовери съответствие, като представи сертификати, със 
следните стандарти:
2.1. ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентен с обхват „строителство”;
2.2. ISO 14001:2004 за внедряване на системи за опазване на околната среда или 
еквивалентен;
3. За изпълнение на настоящата обществена поръчка участниците трябва да разполагат с 
технически и ръководен персонал с професионална компетентност, както следва:
2.1. Техническият ръководител на обекта да притежава образователно- 
квалификационна степен „магистър ” или „бакалавър” в областта на строителството. За 
позицията се изисква минимум 3 години стаж като „технически ръководител”
2.2. Координаторът по безопасност и здраве - следва да има минимум 3 години опит на 
тази позиция и сертификат за преминат курс за координатор по безопасност и здраве.
2.3. Отговорникът по контрола на качеството да притежава съответното удостоверение 
за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на 
съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност 
или еквивалентен документ;
2.4. Участникът да има на разположение за целия срок за изпълнение на СМР на обекта 
необходимия брой квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи 
по КС, сред които задължително:
- Експерт по специалност „ОиВиК” - за тази част изпълнителят да разполага с инженер, 
който да има минимум 3 (три) години трудов стаж и опит на обекти сходни с обекта на 
поръчката;
- Заварчик с необходимата квалификация;
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За доказване на обстоятелства по точки 2.1 -2.3 се представя Списък на техническия 
и ръководен персонал, който ще отговаря за изпълнение на поръчката с посочване на 
образованието, квалификацията и професионалния и специфичен опит на лицата 
(Образец № 10);
За доказване на обстоятелства по точка 2.4 се представя Списък на квалифицирани 
строителни работници съгласно Националната класификация на професиите и 
длъжностите в Република България (Образец №11);
Следва да бъдат представени и копия от дипломи и удостоверения за правоспособност 
(ако има такива), копие от сертификат за преминат курс за координатор по 
безопасност и здраве-  по отношение на експерта „Координатор по безопасност и 
здраве ”, Трудови/служебни/осигурителни книж ки-за доказване на общия професионален 
опит, от които да е видна и позицията, на която е бил назначен експертът или 
техническото лице

Всеки участник трябва да предложи гаранционни срокове в години за всички видове 
строително-монтажни работи, съоръжения и инсталации, предвидени за изпълнението на 
обекта.
Предложените гаранционни срокове следва да не са по-малки от минималните 
гаранционни срокове за извършване на строително-монтажни работи, съоръжения и 
инсталации в глава IV от Наредба 2/2003 г за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България.
Гаранционните срокове започват да текат от дата на подписване на пр. Образец 19 и 
сметка 22 за окончателно разплащане на строително-монтажните работи.
Участникът следва да попълни Декларация относно предложените гаранционни срокове 
при изпълнението на СМР -  Образец No 13
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с 
критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 
включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат 
или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 
лицата при изпълнение на дейностите.
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната 
връзка между тях. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за 
подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за рях да 
не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
В случай, че участниците възнамеряват да ползват подизпълнители, следва да посочват 
в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат.
За доказване на това обстоятелство се попълва Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за 
подизпълнители Образец № 4 (попълва се от участника).
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор,
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице 
основанията за отстраняване от процедурата .
За доказване на горните обстоятелства Подизпълнителите попълват Декларации 
Образец № 5, както и декларации Образец № 2 и Образец № 3

5. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
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След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 
изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите 
на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за 
всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места____________________________________________________

Критерий за възлагане:
[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

[х] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена

Показатели за оценка:
Име:
Цена
Техническо предложение 
Срок за изпълнение

Срок за получаване на офертите:
Дата: 05.10.201бг. Час: 17:00 часа

Срок на валидност на офертите:
Дата: 03.01.2017г. Час: 17:00 часа

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 6.10.2016г. Час: 9:30 часа

Място на отваряне на офертите: сградата на район „Оборище“- СО, бул. „Мадрид“ 1, 
гр. София, ет. 2. Заседателна зала. При отварянето на оферти могат да присъстват 
представители на участниците.
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Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства 
от
европейските фондове и програми: [] Да [х] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [........]

Друга информация (когато е приложимо): Участниците в настоящата обществена 
поръчка трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията, посочени в 
Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагането му (ППЗОП) и приложената 
документация и образци.

При подготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените 
от възложителя условия. Ценовото птредложение с вкл. 10% непредвидени разходи не 
трябва да надвишава максималната стойност на поръчката - 131 533,34 лева по т.З (сто 
тридесет и една хиляди петстотин тридесет и три лева и 34 ст.) без ДДС или 157 840лв. 
(сто петдесет и седем хиляди осемстотин и четиридесет лева) с вкл. ДДС по т. 4.

Дата на настоящ
Дата: 2О.О9.20Ш

ата обява

3&
Възложител 
Трите имена: В; 
Длъжност: КМЕ Г!

1ЧНА / --- ft---------------------------------------------------------------------------------
/ /

&Л БОЖИДАРОВ цолов 
[А РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

\
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